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خیاتاى آیت هللا دیذسی  ،دانؾکذه دنذانپضؽکی

ىدف کلی درش:آؽنایی دانؾجٌ تا هالدظات دنذانپضؽکی تشهیوی ،هٌاسد اسجاع،انٌاع دسهانيای تشهیوی
 اىداف رفتاری (:ىذف سفتاسی داسای هخاطة ،فؼل سفتاسی ،دسجو ً هؼیاس ً ؽشایظ انجام اعت)
 -1دانؾجٌ دس انتيای دًسه تایذ تتٌانذ سًػ ىای فذیخ هؼاینو دنذانٌ سًػ ىای تؾخیـ تالینی ً سادیٌگشافیک آنشا تٌضیخ دىذ ً طشح دسهاى اسایو نوایذ.
 -2دانؾجٌ دس انتيای دًسه تایذ تتٌانذ سًػ ىای هختلف دفاظت پالپی ً انٌاع عواى ىا ً کاستشدآنيا سا ؽشح دىذ.
-3دانؾجٌ دس انتيای دًسه تایذ تتٌانذ عاختاس هیکشًعکٌپی هینا ً ػاج  ،ساه ىای اتقال تو آنيا ً انٌاع تانذینگ ىا ً کاستشد آنيا سا ؽشح دىذ.
-4دانؾجٌ دس انتيای دًسه تایذ تتٌانذ انٌاع هٌاد ىوشنگ ً هٌاسد انذیکاعیٌى ً کنتشاانذیکاعیٌى آنيا سا ؽشح دىذ.
 -5دانؾجٌدسانتيایذًسىثایذتتٌانذ انٌاػشًػ ىای ایضًالعیٌى ً کاستشد آنيا سا تٌضیخ دىذ.
 -6دانؾجٌ دس انتيای دًسه تایذ تتٌانذهٌاسدانذیکاعیٌنٌکنتشاانذیکاعیٌى تشهین ىای پیچیذه آهالگام ً انٌاع سًػ ىای ایجاد فشم گیشداس ً هقاًم سا ؽشح دىذ.








وظایف دانػجویان(تکالیف دانػجو در طول ترم )
دانؾجٌ تایذ دس اتتذای ىش جلغو تو عٌاالت ؽفاىی یا کتثی کو اص هٌضٌع جلغو قثل طشح ؽذه اعت ،پاعخ دىذ.
دانؾجٌ تایذ دس اتتذای جلغو  ،دستاسه هٌضٌػات خاؿ طشح ؽذه ً هشتثظ تا هثذث کالط کنفشانظ کٌتاه اسایو دىذ.
منابع اصلی ( تا سػایت افٌل هنثغ نٌیغی ًدادى نؾانی تشای تيیو آنيا ؽاهل کتاتخانو ،کتاب فشًؽی،
اینتشنت).....،
Fundamentals Of Operative Dentistry:A Contemporary Approach
Last Edition -1
Art And Science Of OPERATIVE Dentistry
Last Edittion -2
روظ تدریص و وضایل کمک آموزغی مورد اضتفاده:
عخنشانی ىوشاه تا پاًسپٌینت



روظ ىا وزمان ضنجع و ارزغیابی دانػجو و بارم مربوط بو ىرارزغیابی (:نٌع اهتذانات اص لذاظ نذٌه طشادی
عٌال -تاسم تنذی -صهاى اهتذانات ً تکالیف رکش ؽٌد)
عاػت
تاسیخ
نوشه
سًػ
 1/5نوشه تشای ىش عٌال دس طٌل تشم
کٌییض طٌل تشم -عٌال
(دس هجوٌع  1نوشه)
ؽفاىی
79/2/11
 8نوشه
اهتذانویانتشم
طثق تشناهو آهٌصػ
 7نوشه
اهتذاى پایاى تشم

دضٌس فؼال دس کالط ً
سضایت کلی اعتاداص
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طٌل تشم

-

مقررات درش و انتظارات از دانػجویان
دانػجو باید:





دس توام جلغات کالط دس ط تذًى تاخیش دضٌس یاتذ .دس فٌست تاخیش تیؼ اص  15دقیقو تا اجاصه اعتاد هی تٌانذ ًاسد کالط
ؽٌد اها غیثت هذغٌب هی ؽٌد.
دس تذث ىای کالط تطٌس فؼال ؽشکت نوایذ.
آهادگی الصم تشای آصهٌى ىا سا داؽتو تاؽذ
غیثت دس کالط تیؼ اص  19/4عاػات کالط نثاؽذ  .دس فٌست غیثت دانؾجٌ تیؼ اص دذ هجاص نوشه ففش تشای ًی هنظٌس
خٌاىذ ؽذ.
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